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Referat af Bestyrelsesmøde den 13. februar 2018 
 
 

 
Til stede:   Hans B. Johnsen, Hans Erik Nielsen, Per Linderoth, Ivan Skovsted, 

Poul Møller Hansen & John Kold Knudsen 
 
Fraværende: Erland Nielsen 
 
Sekretær:  Jette Thomsen 
 
Sponsornet ApS: 
Inden bestyrelsesmødet havde vi besøg af Steen Claudi fra Sponsornet ApS, som fortalte 
om muligheden for at lave at erhvervs-netværk for lokale forretningsdrivende, som skulle 
mødes ca. 10 gang årligt til morgenmøder kl. 6.45-8.30 her i klubben. Det koster for 
klubben 7000,- kr. pr. møde til Sponsornet ApS for at arrangere det hele.  
Det koster fx 5000,- kr. at være medlem af erhvervsnetværket for firmaerne. Disse penge 
tilfalder klubben.  
Der skal være mindst 17, der tilmelder sig som medlem, for at det kan blive til noget. Det 
vil ved 17 tilmeldte kunne gå i 0 kr. for klubben. Alt derover er fortjeneste til klubkassen.  
Så er det så derefter op til klubben, at forsøge at hverve sponsorer i erhvervsnetværket. 
Det eneste det koster at forsøge at lave det første møde er morgenkaffen første gang, 
såfremt der ikke mindst kommer 17 deltagere.  
Bestyrelsen besluttede efterfølgende, at sige ja tak til at forsøge dette.  
Hans Erik giver Steen Claudi besked om at gå i gang snarest. 
 
 
1.Godkendelse af Referat fra sidste møde 
Referatet blev godkendt og underskrevet.  

 
Opfølgning af tjekliste 
 
2. Økonomi 
Det færdige regnskab for 2017 giver et overskud på 7.096,- kr. Det er ret flot, når man 
tager vejret i betragtning. 
Revisoren har indtægtsført kursgevinsten på 95.000,- i forbindelse med indfrielse af 3 
gældsbreve i 2017. 
Det er hovedsageligt indtægtssiden, der har svigtet i 2017, der mangler 365.000,- ifht. 
budgettet. På banedriften og renteudgifterne har der været en besparelse. Egenkapitalen 
er steget til 506.000,- kr. Så bestyrelsen er tilfreds med regnskabet og sender det til 
godkendelse på generalforsamlingen. 
 
Hans Erik har været en tur på kommunen, og fået at vide at de ansøgte 500.000,- til 
dræning bliver godkendt på næste byrådsmøde sidst i februar.  
 
Desuden har Hans Erik talt med Energistyrelsen vedr. vindmøllepengene, som vi har søgt 
om, og fået at vide vi får svar i februar. (Vi har efterfølgende den 20/2-18 fået svar. Vi har 
fået skriftligt tilsagn om 130.000,-kr., som skal bruges til den nye terrasse ved cafeen.) 



2 
 

 
3. Budget 2018 
Budgettet fremvises for generalforsamlingen.  
Hans Erik fortalte, at der var indgået en leasingaftale om de 2 nye maskiner på hhv. kr. 
381.000,- og 57.000,- med en månedlig ydelse på 6075,- i 48 måneder. Lidt billigere end 
budgetteret. Der købes en Toro Greensmaster klipper til teesteder samt en John Deere 
Gator. 
 
4. Gældsbreve 
Indfrielse af gældsbreve 
Per og Hans Erik havde møde den 16/1-18 med nogle af indehaverne af gældsbrevene, 
og der blev refereret fra dette møde. 
 
5. Anlægsønsker 2019 (og ekstraordinært vedligehold) 
Hans Erik sørger for at sende 3 ønsker ind for 2019 senest 1.3.18. 
Der fremkom følgende ønsker fra bestyrelsen: 
- Nyt styresystem til vandingsanlægget 
- Nye fliser til gården 
- Toilethus/tørkloset til banen 
- Ny whiteboardtavle samt oversigtskort i gården 
- Evt. porte foran udlejningsbilerne 
 
6. Generalforsamling 22.2.2018 kl. 1900 
 
 
Sparnord’s direktør Mogens Sørensen kommer kl. 19.00 med kort oplæg. 
OK benzin, Kristian Tonnesen kommer kl. 20.00-20.15 med oplæg og salg under kaffen. 
 
 
Vedtægtsændringer: 
Bestyrelsen tilføjede lidt ændringer i:  §1 layout + §2 tekstændring +§5 tekstændring + §10 
tekstændring+ §13 tekstændring. Nye vedtægter underskrives af dirigenten på 
generalforsamlingen, såfremt de bliver godkendt. 
 
 
 
7. Nyt sponsorkoncept 
Hans Erik fremlagde det nuværende sponsorkoncept, som efter nogen diskussion om 
mængden af modydelser/billetter& golfuddannelser, blev tilrettet til: 
 
Albatros sponsorat: 15.000,- + moms. Incl 15 billetter & 2 gratis golfuddannelser + skilte 
Virksomhedssponsorat: 5.000,- + moms. Incl 5 billetter & 1 gratis uddannelse +skilt 
Individuelle småsponsorater: 1.000,- - 2.500,- kr + moms. Navn på hjemmesiden 
 
Desuden har vi golfbil-sponsoraterne på 5.000,- pr side af bilen. 
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Poul efterlyste et ”prof” brev eller lign. som omtaler klubben og hvad vi kan tilbyde, som 
kan bruges når skal sælges sponsorater.  
 
Poul er fortsat tovholder på golfbil-projektet. Evt. forespørge på muligheden for at få en 
benzinbil på prøve. 
 
8.Nyt fra udvalgene 
Bane- og husudvalg –Der bliver arbejdsdag den 17/3-18 eller 24/3-17 afhængig af vejret. 

Allan Furbo har tilbud at hjælpe med at tømme skraldespande, 
samle bolde ol. De mandage Alex er til træning. Vagn aftaler 
nærmere med ham. 
 
Jens Peter Tang Jørgensen starter som greenkeeperassistent 
den 1.3.2018.  
 
Stig Refsgård har igen i år tilbud at klippe rough. 
 
Baneudvalgsmøde den 5.3.2018 

Baneservice – intet nyt 
 
Begynder– Der er indkaldt til et møde 19/2-18. 
 Poul har være til et Erfamøde/seminar i Morsø 22/1-18 omkring 

begynderarbejde i klubberne. Et godt møde. Oplæg blev udleveret til 
bestyrelsen.  

  
PR-udvalg – Der kommer en annonce i Gøteborg Golferen 4 gange i 2018 for 1995,-  

Poul fortalte om et tiltag, man har lavet i NVG, for at få flere medlemmer. De 
laver en stand hos div. Bilforhandlere, som har åbent hus arr. her i 
januar/februar, hvor de så uddeler en invitation til et par golf åbent hus dage. 
Desuden har de lavet en flot velkomstfolder til nye medlemmer, som vi godt 
kunne kopiere lidt. 

 
Eliteudvalg – intet nyt 
 
Handicapudvalg –intet nyt 
 
Juniorudvalg – Møde 18/3-18 med Kim Deleuran & Rasmus Schyum, som er tovholdere. 
 
Matchudvalg  - John sørger for at alle matchdatoer (incl. klubmesterskaber) bookes i 

golfbox snarest. 
 Åbningsmatchen bliver den 7.4.2018  
 
Sponsorudvalg –se ovenfor 
 
9. Indkomne ideer fra medlemmer 
Ingen 

 
10.Eventuelt  
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Vi har pt. en lille konkurrence om 5x2 billetter til Ferie for Alle messen den 23-25/2. 
Billetterne er sponsoreret af Bravo tours.  
 
Poul laver en ny APV i marts. Det skal laves hvert 3.år. Sidst vi har lavet en Apv, er i 2012 
 
Hans Erik deltager i SIS repræsentantskabsmødet i marts. 
 
Hans har fået en henvendelse fra Jydedeal, som vi tidligere har haft samarbejde med 
omkring salg af greenfeebilletter. Vi tilbyder ham en købspris på billetterne til 240,- kr.  
 

Næste møde tirsdag den 13. marts 2018 
 
 
  BESTYRELSEN 


